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  پژوهانه يان مشمول اعطايط دانشجويشرا

ان يدانشجو ٢١/١١/١٣٨٨مورخ  ٧٥٤٨/٣پژوهانه به شماره  ييوه نامه اجرايش يبخشنامه وزارت ٣ماده »  ه« بر طبق بند  ‐ ١

در زمان عقد ي قات و فناوريوابسته به وزارت علوم، تحق يپژوهش و يدانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش يدکتر

قرارداد بورسيه پس  د بورسيه، مأمور به تحصيل، و يا شاغل در مؤسسات خارج از دانشگاه باشد و درصورت عقدينباقرارداد 

دانشجو موظف است  .با دانشگاه مراتب را به اطالع معاونت پژوهشي دانشگاه برساند) قرارداد پژوهانه(از زمان عقد قرارداد 

مي تواند طبق دانشگاه خالف تعهد ثابت شود،  د و چنانچهيل و امضاء نمايرا تکم) فرم تعهد( ٢ن خصوص فرم شماره يدر ا

  بطور يكجانبه قرارداد را فسخ و نسبت به جبران ضرر و زيان وارده اقدام نمايد فرم مذکور بر اساس قوانين مربوطه،  ٧بند 

  .انشگاه قرار گرفته باشدد يليالت تکميتحص يد شوراييدانشجو مورد تا)پروپوزال( يشنهاد موضوع رساله دکتريپ ‐ ٢

به بعد از  ١/٧/٨٩دانشجوياني كه از تاريخ  ١١/٧/١٣٨٩مورخ ٢٤٢٩٣/٣به شماره اصالحيه شيوه نامه پژوهانه  ١طبق بند   ‐ تبصره

شه نمايند بايد  موضوع رساله آنها از ميان اولويتهاي پژوهشي طبق اسناد مصوبه شوراي عالي عتف و نقپيشنهاد رساله خود دفاع مي

جامع علمي و همچنين ساير اولويتهاي پژوهشي اعالم شده از سوي وزارت عتف در ارتباط با توافقنامه هاي منعقده با ساير دستگاه ها 

  .باشد

دانشجوياني که  ٢١/١١/١٣٨٨مورخ  ٧٥٤٨/٣پژوهانه به شماره  ييوه نامه اجرايش يبخشنامه وزارت  ٤ماده  »ج«طبق بند ‐ ٣

 .دنحضور يابتمام وقت در دانشگاه 

دانشجويان دوره دكترا طبق شرايط تحصيلي تعريف شده از طرف وزارت عتف بايد از پيشرفت تحصيلي مناسب برخوردار  ‐ ٤

 .دنبوده و مشروط يا محروم از سوي كميته انضباطي نباش

ر صورت مشروط شدن به علت موارد غيرقابل پيش بيني، حوادث غير مترقبه خارج از كنترل و اختيار، دانشجو با د ‐ تبصره

  تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه مي تواند به عنوان دانشجوي مشمول طرح اعطاء پژوهانه باقي بماند

 هاگياپ رد ار ناش هلاسر داهنشيپ و دوخ هب طوبرم تاعالطا دياب هناهوژپ تفايرد يضاقتم نايوجشناد ‐ ٥

ri.ca.codnari.siseht//:ptth دنيامن تبث.  

  پژوهانه يمراحل درخواست اعطا

در شوراي تحصيالت تكميلي فرم درخواست پژوهانه را پس از تصويب پيشنهاد رساله  ،دانشجويان متقاضي پژوهانه ‐ ١

به معاونت پژوهشي دانشگاه تكميلي به همراه تأييديه اداره تحصيالت  رانسخه پيشنهاد رساله يک تكميل و  ،دانشگاه

  .پژوهشكده مربوطه تحويل مي نمايند/دانشكده 

پژوهشكده موظف است درخواستهاي اعطاي پژوهانه را بر اساس اولويتها، مورد بررسي قرار داده /معاونت پژوهشي دانشكده ‐ ٢

 گاه ارسال نمايدبه معاونت پژوهشي دانشو پس از تأييد 



٢ 
 

معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه موظف است، اطالعات آمار و مشخصات دانشجويان واجد شرايط طرح پژوهانه را طبق  ‐ ٣

 .برنامه زماني كه اعالم مي گردد به نشاني خواسته شده ارسال نمايند

سات آموزشي و پژوهشي كشور ، دفتر امور پژوهشي وزارت عتف پس از دريافت و بررسي اطالعات و آمار دانشجويان موس ‐ ٤

  .اسامي نهايي دانشجويان مشمول طرح را به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ارسال مي نمايد 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بر اساس آمار دانشجويان مشمول طرح پژوهانه كه از دفتر امور پژوهشي وزارت  ‐ ٥

  ا به معاونت پژوهشي آن موسسه واريز مي نمايدعتف دريافت نموده اعتبارات هر موسسه ر

  

  وظايف دانشجويان مشمول طرح پژوهانه

دانشجو موظف  ٢١/١١/١٣٨٨مورخ  ٧٥٨٤/٣پژوهانه به شماره  ييوه نامه اجرايش يبخشنامه وزارت ٣ماده »  د« طبق بند  ‐ ١

اولويتهاي پژوهشي مصوب شوراي عالي حداکثر تا پايان نيمسال پنجم پيشنهاد رساله دکتري خود را در چهارچوب است 

  موسسه برساند/پژوهشکده/عتف به تاييد گروه آموزشي دانشکده

  .دانشجو موظف است كار پژوهشي خود را بر مبناي پيشنهاد رساله مصوب و با هدايت مداوم استاد راهنما به پيش ببرد ‐ ٢

ا به استاد راهنما و در پايان هر نيمسال گزارش دانشجو موظف است در پايان هر ماه گزارش پيشرفت زمينه پژوهشي خود ر ‐ ٣

 .پژوهشكده و سپس به معاون پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد /كتبي كاملتر را با تأييد استاد راهنما به معاون پژوهشي دانشكده

 . حضور مؤثر و تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است ‐ ٤

  .ت حضور خود را در دانشگاه صرف اجراي پايان نامه خود نمايدساعت در هفته از ساعا ٣٠دانشجو موظف است حداقل  ‐ ٥

  

  و نظارت يرزيابا

معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است ضمن نظارت بركليه مراحل اجراي طرح و پرداخت پژوهانه در صورتي كه دانشجوي  ‐ ١

خود اقدام ننمود از پرداخت مابقي مشمول پس از دريافت قسمتي از پژوهانه به هر دليل نسبت به پيشبرد اجراي طرح  پژوهشي 

پژوهانه به وي خودداري نموده و ضمن انعكاس موضوع به دفتر امور پژوهشي وزارت عتف مبلغ باقيمانده را در سر جمع اعتبارات 

 .دانشگاه براي پرداخت به ساير دانشجويان مشمول منظور نمايد

براي دانشگاه به اثبات برسد،  براي اعطاي پژوهانه دانشجوشرايط  ١چنانچه پس از عقد قرارداد عدم صحت بند  ‐١تبصره

  .دانشگاه حق دارد بطور يكجانبه قرارداد را فسخ و نسبت به جبران ضرر و زيان وارده اقدام نمايد



٣ 
 

 دانشجويان واجد شرايط پژوهانه، ٧/١١/١٣٨٩مورخ  ٢٤٢٩٣/٣به شماره اصالحيه شيوه نامه پژوهانه  ٣طبق بند  ‐  ٢تبصره      

د شرايط جچنانچه دانشجوي وا. بعد از تصويب پيشنهاد رساله خود، چهار نيمسال تحصيلي فرصت دارند تا از رساله خود دفاع نمايند

پژوهانه، دفاع از رساله را بعد از چهار نيمسال انجام دهد، معاونت پژوهشي مؤسسه موظف است از پرداخت قسط سوم پژوهانه وي 

  .به مركز برنامه ريزي و سياستگذاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعالم نمايد خودداري نموده و مراتب را

چنانچه دانشجوي واجد شرايط  ٧/١١/١٣٨٩مورخ  ٢٤٢٩٣/٣به شماره اصالحيه شيوه نامه پژوهانه  ٤طبق بند  ‐٣تبصره     

معاونت پژوهشي . پيشنهاد رساله وسعت دهد درصد پيشرفت رساله در مدت دو نيمسال پس از تأييد ٥٠پژوهانه نتواند حداقل به 

مؤسسه موظف است از پرداخت قسط دوم و سوم پژوهانه به وي خودداري نموده و مراتب را به مركز برنامه ريزي و سياستگذاري 

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعالم دارد

مدت زمان دفاع از پيشنهاد رساله و دفاع نهايي براي رشته هاي خاص و با نظر شواري پژوهشي دانشكده و تأييد  ‐ ٤تبصره     

جهت دفاع نهايي از (ودو نيم سال تحصيلي ) جهت دفاع از پيشنهاد رساله(معاون پژوهشي وزارت به ترتيب تا يك نيمسال تحصيلي 

  .مي تواند افزايش يابد) رساله

پژوهشکده مجاز است به پروژه دانشجوباني که /ن پژوهشي دانشگاه با تاييد استاد راهنما و معاون پژوهشي دانشکدهمعاو ‐٥تبصره

از حمايت مالي دستگاههاي متقاضي برخوردارند پژوهانه کامل يا بخشي از آن را پرداخت نمايد، مشروط بر اينکه مجموع دريافتي 

  اد شده طي مدت انجام رساله از سه برابر پژوهانه بيشتر نشوددانشجويان مذکور از محل پژوهانه و محل ي

  .پژوهشكده مسئول نظارت برحضور دانشجو در دانشگاه مي باشد/استاد راهنما با همكاري دانشكده  ‐ ٢

عملكرد دانشجو از نظر آموزشي ، پژوهشي و رعايت مقررات عمومي از زمان درخواست اعطاي پژوهانه تا دفاع نهايي از رساله  ‐ ٣

 .باشد پژوهشکده /دانشکده يو معاونت پژوهش ي، گروه آموزشايد مورد تائيد استاد راهنماب

استادان راهنماي دانشجو و معاون پژوهشي /ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشجو در راستاي انجام بهتر رساله توسط استاد راهنما  ‐ ٤

  .پژوهشكده صورت مي گيرد /دانشكده 

  

  مراحل و نحوه پرداخت

  اداري دانشگاه صورت مي گيرد ‐ ساله بين دانشجو و معاونت مالي ٢پرداخت اعطاء پژوهانه طبق يك قرار داد حداكثر  ‐ ١

ميزان كل پژوهانه پرداختي به دانشجويان مشمول طرح پژوهانه در ابتداي هر سال تحصيلي و با توجه به اعتبارات  ‐ ٢

 .عيين مي شوداختصاص يافته ي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ت

مبلغ مورد قرار داد بين دانشجو و دانشگاه هر ساله بعد از دريافت آمار دانشجويان از طرف معاونت علمي و فناوري رياست  ‐ ٣

  .جمهوري به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم خواهد شد 
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پرداخت  ٢١/١١/١٣٨٨مورخ  ٧٥٤٨/٣پژوهانه به شماره  ييوه نامه اجرايش يبخشنامه وزارت ٦ماده »  د« بر طبق بند  ‐ ٤

 :قسط و به شرح زير انجام مي گيرد هسبصورت 

  .درصد مبلغ قرار داد بعد از تأييد و دفاع از پيشنهاد پايان نامه به دانشجو پرداخت مي گردد ٣٥ •

 يروانف و يشهوژپ نواعم نينچمه و هلاسر نارواد زا يکي لقادح ودر صورتي كه استاد راهنما  •

تكميل سابقه تحقيق ، (درصد پيشرفت كار را  ٥٠ ،هسسوم يروانف و يشهوژپ نواعم زين و هدکشهوژپ/هدکشناد

  .درصد دوم پرداخت مي گردد  ٣٥تائيد نمايند ) ري و جمع آوري بخشي از اطالعات مربوط به رساله مباني نظ

  .پرداخت مي گردد موسدرصد  ٣٠بعد از دفاع نهايي و تسويه حساب دانشجو با دانشگاه  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


